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Đình Lập, ngày       tháng 01 năm 2021 

   

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và triển khai  

nhiệm vụ năm 2021 của Ban đại diện Hội đông quản trị NHCSXH huyện 

     
 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) 

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), Trưởng ban đại diện HĐQT 

NHCSXH huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và triển 

khai nhiệm vụ năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại 

diện HĐQT NHCSXH huyện - Chủ trì. 

- Các Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện. 

 - Ban Giám đốc, các Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ NHCSXH huyện (giao 

Giám đốc Phòng giao dịch huyện mời). 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện (đưa 

tin). 

2. Nội dung 

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 

của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện. 

3. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 14/01/2021 (thứ năm). 

4. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Trụ sở HĐND-UBND huyện. 

5. Tổ chức thực hiện 

Giao Phòng giao dịch NHCSXH huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo, tài liệu và các điều kiện phục vụ Hội nghị 

(gửi 01 bản báo cáo dự thảo cho Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện 

trong ngày 13/01/2021). 

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự Hội nghị đúng thành phần và thời 

gian./.  

 Nơi nhận:                                                                           
 - Như thành phần mời; 

 - CT, PCT UBND huyện; 

 - C, PCVP UBND huyện; 

 - Lưu VT, NHCSXH. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Thảo 
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